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DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz demontaż po zakończonym okresie zimowym sztucznego 

lodowiska o wymiarach 23m x 35m. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz demontaż po zakończonym okresie zimowym sztucznego 

lodowiska o wymiarach 23m x 35m. Wykonanie prac polegającym na wykonaniu podbudowy lodowiska oraz 

utwardzenia terenu leży po stronie Zamawiającego. Lodowisko ma być zlokalizowane na osiedlu Podolszyce Północ 

na parkingu przy ul. Batalionów Parasol w Płocku, zgodnie z załączoną mapką sytuacyjną ( załącznik  nr 1, mapa 

sytuacyjna).  Zamawiający udostępnia przyłącze elektryczne oraz dostęp do wody. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Dostawę, posadowienie i montaż kompaktowego agregatu chłodniczego, spełniającego poniższe 

wymagania: 

a) agregat chłodniczy z modułem hydraulicznym dostosowany do wielkości lodowiska przystosowany do   pracy 

dla temperatury zewnętrznej do + 15 st.C 

b) wydajność chłodnicza: ok 170kW 

c) agregat musi posiadać pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i 

posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie 

d) panel elektryczny musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny, 

e) agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i 

kontrolę następujących elementów: temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego ciśnienie czynnika, dane 

diagnostyczne, harmonogram włączenia/wyłączenia, zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika, 

sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, modyfikowanie wartości zadanych 

temperatur glikolu, monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatura powietrza otoczenia, działania 

agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, uruchamianie lub zatrzymanie urządzenia, sterownik 

pozwala na określenie temperatury na wyjściu glikolu  oraz zarządza pracą pomp, 

f) głośność agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku 

zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

g) po stronie Wykonawcy jest podłączenie elektryczne agregatu do instalacji elektrycznej, 

h) cały agregat chłodniczy musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa w UE 
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2. Dostawę i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska: 

Orurowanie chłodnicze w technologii EPDM zabudowane ma być z następujących elementów: kolektora zasilającego, 

kolektora powrotnego, rurociągu wyrównawczego, boksu do transportu i przechowywania oraz orurowania w postaci 

taśm. Taśma ta zbudowana ma być z rurek gumowych połączonych błoną umieszczoną w przestrzeni stycznej od 

obwodów rurek gumowych. 

Przewody każdej taśmy mają być na jednym końcu podłączone do kolektorów zasilającego i powrotnego 

naprzemiennie. Wszystkie połączenia rur gumowych z przewodami kolektorowymi oraz elementem nawrotnym mają 

być wykonane  w ten sposób, aby uszczelnienie pomiędzy orurowaniem chłodniczym i drugim elementem nawrotowym 

wykonane w ten sposób aby odbywało się na zewnętrznej ściance przewodu chłodzącego wykonanego z gumy 

EPDM.  W pozycji magazynowej kolektory zasilające powrotne oraz rurociąg wyrównawczy znajdować się ma w dolnej 

części ramy a poszczególne taśmy zawinięte w pojedyncze zwoje umieszczone na podeście bosku. Dodatkowo każdy 

z boksów powinien być wyposażony w specjalne stoki umożliwiające umieszczenie drugiego takiego samego bosku 

jeden na drugi. 

Po zakończeniu montażu Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia dokonać próby szczelności 

instalacji chłodniczej. 

3. Dostawę i montaż band lodowiskowych: 

a)  o wysokości minimum 1,2 m 

b) wyposażone w dwie bramki wejście/wyjście, o szerokości 1m, oraz bramę wjazdową dla maszyny do 

pielęgnacji lodowiska 

c) samoprzymarzające do tafli lodowiska, niewymagające stałego kotwienia do podłoża 

d)  konstrukcja band musi być wykonana z aluminium z wypełnieniem z płyt PEHD o grubości minimum 

6mm.  

e) w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne za pomocą łyżew zamontowana powinna być 

listwa okopowa z polietylenu o wysokości ok. 20 cm i grubości 10mm w sposób zapewniający sztywność. 

f) bandy muszą spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. 

4. Dostawa i napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej do 

prawidłowej pracy układu, glikol z pojemnikami i pompą 

5. Montaż i rozruch instalacji, wytworzenie tafli lodu grubości ok. 5 cm; 

6. Demontaż  infrastruktury po zakończeniu funkcjonowania lodowiska tj. wypompowanie czynnika 

chłodniczego ( glikolu) z układu mrożenia, demontaż band i orurowania na bazie mat EPDM. 

7. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania lodowiska 

wraz z wyposażeniem dodatkowym – minimum 4 osoby 

 

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 

Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru wody koniecznej do wykonania płyty lodowiska. Zamawiający pokryje 

koszty związane ze zużyciem wody. Zamawiający udostępni miejsce poboru energii elektrycznej do obsługi lodowiska 
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z zabezpieczeniem przedlicznikowym do 160A i mocą umowną do 80kW. Ewentualne dostosowanie miejsca poboru 

energii do potrzeb obsługi lodowiska leży po stronie Zamawiającego. 

 

 

 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Mapa sytuacyjna – załącznik nr 1 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10.12.2020 r. 

2. Osoba do kontaktu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Michał Andrzejczyk, tel. (0-24) 367-68-45 


